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BAB III 

METODE PENELITIAN PENGEMBANGAN 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Jenis penelitian dan pengembangan yang digunakan merupakan 

penelitian dan pengembangan (Research and Development). Adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji 

keefektifan produk tersebut. Sughiyono (2017 : 297). 

Berdasarkan analisis kebutuhan di MIN 7 Blitar maka peneliti memilih 

penelitian ini yang tujuannya untuk menghasilkan produk Lembar kerja 

menggunakan media scrapbook dan menguji keefektifan produk Lembar kerja 

menggunakan media scrapbook. Penelitian dan model pengembangan saat ini 

yang digunakan pengembangan model ADDIE (Analyze, Design, 

Development, Implementation, Evaluation). (I made dkk, 2014 : 41). Penelitian 

pengembangan ini menghasilkan sebuah produk, metode dan media. Model 

ADDIE merupakan salah satu model desain pembelajaran sistematik. Peneliti 

memilih model ADDIE dikarenakan model ini didasari atas pertimbangan 

bahwa model ini di kembangkan secara sistematis dan ber pijak pada landasan 

teoritis desain pembelajaran. Model ini disusun secara ter program dengan 

urutan – urutan kegiatan yang sistematis dalam upaya pemecahan masalah 

belajar yang berkaitan dengan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan 

dan karakteristik pembelajaran. Model ini memiliki lima langkah yang 

diimplementasikan untuk mengembangkan produk seperti bahan ajar, modul 

pembelajaran, video pembelajaran, multimedia dan lain sebagainya. I Made 
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Tegeh. (2014 : 41). Berikut ini prosedur model pengembangan ADDIE oleh I 

Made Tegeh. (2014 : 42). 

 

 

 

 

 

  

1. Analisis (Analyze) merupakan kegiatan analisis kompetensi, melakukan 

analisis karakteristik, analisis kesesuaian materi dengan tuntutan 

kompetensi. 

2. Perancangan (Design) tahap perancangan dilakukan dengan kerangka 

acuan yaitu untuk siap pembelajaran itu dirancang?, kemampuan apa yang 

anda inginkan untuk di pelajari dengan baik, bagaimana menentukan 

tingkat penguasaan pelajaran yang sudah dicapai. 

3. Pengembangan (development) kegiatan pengembangan yang pada intinya 

adalah kegiatan menerjemahkan spesifikasi desain kedalam bentuk fisik 

sehingga kegiatan ini menghasilkan prototype produk pengembangan 

segala hal yang telah dilakukan pada tahap perancangan, yakni pemilihan 

materi sesuai dengan karakteristik peserta didik dan tuntutan kompetensi, 

strategi pembelajaran yang diterapkan dan bentuk serta metode asesmen 

dan evaluasi yang digunakan diwujudkan dalam bentuk prototype. 

4. Implementasi (Implementation) hasil pengembangan di terapkan dalam 

pembelajaran untuk mengetahui pengaruhnya  teradap kualitas 

Analyze 

Design 

Development 

Implementatio

n 

Evaluation 
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pembelajaran yang meliputi keefektifan, kemenarikan dan efisiensi 

pembelajaran. Produk pengembangan perlu diujikan secara riil di lapangan 

untuk memperoleh gambaran tentang tingkat keefektifan, kemenarikan 

dan efisiensi pembelajaran. 

5. Evaluasi (evaluasi) Tahap terakhir adalah melakukan evaluasi yang 

meliputi evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif 

dilakukan untuk mengumpulkan data pada setiap tahapan yang digunakan 

untuk penyempurnaan dan evaluasi sumatif dilakukan pada akhir program 

untuk mengetahui pengaruhnya terhadap hasil belajar peserta didik dan 

kualitas pembelajaran secara luas. 

Alasan peneliti memilih model penelitian pengembangan ADDIE, 

karena model penelitian pengembangan ini praktis dan bersifat menyeluruh 

yaitu ada 5 tahap pengembangan yaitu analisis, perancangan, pengembangan, 

implementasi dan evaluasi. Pada lima tahap tersebut sudah sangat lengkap 

untuk prosedur penelitian pengembangan yang akan dilakukan. 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Prosedur model penelitian pengembangan ADDIE memiliki 5 thap 

pengembangan yaitu : 

1. Tahap Analisis 

Tahap analisis yaitu pengamatan kondisi/suasana objek yang akan 

di teliti, peneliti melakukan penelitian pada tanggal 14 Januari 2019 di MIN 

7 Blitar khususnya kelas 4. Peneliti melakukan penelitian dengan dibantu 

oleh ibu Hetis selaku wali kelas 4 peneliti melakukan wawancara kepada 
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sebagian siswa kelas 4 dan dengan wali kelas 4 mengenai bahan ajar 

khususnya lembar kerja. 

Peneliti juga mengamati proses pembelajaran di kelas yang di dapat 

peneliti dalam proses pembelajaran yaitu proses pembelajaran berjalan 

dengan lancar, guru juga melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan 

RPP yang sudah ada mulai dari membahas materi yang akan di pelajari, 

melakukan tugas kelompok maupun individu, menerapkan media dan 

model pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran dan lain-lain. 

Karena peneliti melakukan penelitian tentang bahan ajar khususnya lembar 

kerja menggunakan media scrapbook maka peneliti lebih mengamati 

tentang bahan ajar khususnya lembar kerja. Pada lembar kerja guru 

menggunakan tugas kelompok sesuai buku siswa jadi guru belum 

menggunakan lembar kerja yang akan di terapkan oleh peneliti. 

Dari hasil observasi peneliti menyimpulkan bahwa belum ada 

variasi atau hal yang baru dalam lembar kerja khususnya kelas 4 dan guru 

belum pernah menerapkan hal yang baru dalam lembar kerja menggunakan 

media scrapbook, disini peneliti akan menerapkan lembar kerja 

menggunakan media scrapbook pada proses pembelajaran khususnya kelas 

4. 

2. Tahap Desain 

Pada tahap ini peneliti mendesain Lembar Kerja Menggunakan 

Media Scrapbook yaitu lembar kerja ini di desain sebagus mungkin dan 

menarik bertujuan untuk menarik siswa agar bersemangat dalam 

mengerjakan lembar kerja menggunakan media scrapbook dan 
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menciptakan hal yang baru bagi siswa. kenapa peneliti memilih scrapbook 

untuk mengembangkan lembar kerja karena scrapbook tersebut memiliki 

tampilan yang bagus dan menarik dan pada siswa  kelas 4 yaitu selalu ingin 

ada hal-hal yang baru dan rasa ingin tau yang sangat tinggi oleh karena itu 

peneliti memilih mengembangkan Lembar kerja menggunakan media 

scrapbook. 

3. Tahap Pengembangan 

Pada tahap ini peneliti merancang Lembar kerja menggunakan 

media scrapbook sesuai dengan desain yang sudah dibuat, yaitu peneliti 

akan membuat produk Lembar kerja menggunakan media scrapbook, dan 

peneliti dalam pembuatan lembar kerja  menggunakan media scrapbook 

peneliti juga melibatkan para ahli karena peneliti juga harus melakukan 

validasi kepada para ahli yaitu ahli materi dan ahli bahan ajar. 

4. Tahap Implementasi 

Pada tahap ini peneliti menerapkan lembar kerja menggunakan 

scrapbook yang subjeknya  siswa kelas 4 MIN 7 Blitar. Peneliti melakukan 

proses pembelajaran hingga akhir dan tidak lupa menerapkan produk 

lembar kerja menggunakan media scrapbook. Pada tahap ini peneliti 

mengujikan dengan menggunakan alat pretest dan posttest dimana 

memberikan lembar kerja tidak menggunakan media scrapbook kepada 

siswa setelah penyampaian materi dan membentuk kelompok 

pembelajaran, lalu setelah selesai guru memberikan lembar kerja 

menggunakan media scrapbook dan siswa disuruh mengerjakan lembar 

kerja menggunakan scrapbook yang telah disediakan. 
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5. Tahap Evaluasi 

Tahap terakhir adalah evaluasi, tahap ini bertujuan untuk merevisi 

ke empat tahapan sebelumnya. Pada tahap ini peneliti melakukan evaluasi 

hasil pengembangan Lembar kerja menggunakan media scrapbook apakah 

sesuai dengan harapan awal atau tidak. Peneliti membagikan angket 

evaluasi Lembar kerja menggunakan media scrapbook untuk mengukur 

tingkat keefektivitasan lembar kerja menggunakan media scrapbook 

terhadap hasil belajar siswa. Peneliti juga melakukan revisi untuk 

menyempurnakan hasil pengembangan lembar kerja menggunakan media 

scrapbook agar menjadi lembar kerja yang lebih baik lagi.   

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MIN 7 Blitar  tepatnya di Jl. Mawar 

No. 14 Dusun Tumpuk Desa purwokerto Kecamatan Srengat Kabupaten 

Blitar  Provinsi Jawa Timur. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 

2019/2020 pada kelas 4 dengan tema 5  pembelajaran 1, mata pelajaran 

yang akan di pelajari yaitu Bahasa Indonesia, Ilmu pengetahuan sosial, dan 

PPKn. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah proses pengumpulan data atau 

informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perancangan produk 

tertentu yang di harapkan dapat mengatasi masalah tersebut (Sugiyono, 
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2017:300). Macam-macam teknik pengumpulan data yaitu observasi, 

wawancara, dokumentasi dan juga ada teknik pengumpulan data menggunakan 

angket dan tes (Sugiyono 2017.:225). Pada penelitian lembar kerja 

menggunakan media scrapbook peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data sebagai berikut observasi, wawancara, dokumentasi, tes dan angket, 

berikut ini penjabaran teknik pengumpulan data. 

1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengamatan pada suatu objek yang akan di 

teliti. Peneliti mengamati proses pembelajaran di MIN 7 Blitar khususnya 

pada kelas 4 hasil observasi yang peneliti dapatkan yaitu peneliti 

mengetahui proses pembelajaran yang dilakukan di kelas 4 dan guru kelas 

4 belum pernah menggunakan Lembar kerja menggunakan media 

scrapbook, maka peneliti akan menerapkan lembar kerja menggunakan 

scrapbook pada kelas 4. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui 

tatap muka maupun dengan menggunakan jaringan telepon (Sugiyono 

2017:231). Dalam wawancara tersebut peneliti memperoleh data melalui 

ibu Hetis selaku wali kelas 4 beliau mengungkapkan bahwa selama ini 

hanya menggunakan bahan ajar sesuai pedoman buku, dan belum pernah 

menerapkan Lembar kerja menggunakan media scrapbook, dan kriteria 

siswa kelas 4 suka dengan hal-hal yang menarik dan selalu ingin ada hal 

yang baru. 
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3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya monumental 

dari seseorang (Sugiyono 2017:240) metode ini merupakan pengumpulan 

data menggunakan tulisan, video dan sebagainya, dokumentasi bertujuan 

untuk histori data yang sudah dilakukan melalui observasi. 

4. Pre Test dan Post Test  

Test dilakukan menggunakan lembar kerja seperti biasa dan 

dilakukan menggunakan media scrapbook. Test digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data yang berupa nilai hasil evaluasi guna untuk 

mengetahui efektivitas lembar kerja menggunakan media scrapbook  

terhadap nilai siswa kelas 4. Efektivitas dilihat dari tingkat keberhasilan 

lembar kerja menggunakan media scrapbook dapat memengaruhi nilai 

siswa menjadi lebih baik. 

5. Angket atau Kuisioner 

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya (sugiyono 2017:142). Angket yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu angket validasi dan angket respon bagi 

siswa angket tersebut bertujuan untuk mengevaluasi hasil produk Lembar 

kerja menggunakan media scrapbook pada MIN 7 Blitar. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian alat yang digunakan untuk mengukur nilai 

variabel yang akan diteliti (Sugiyono 2017:92). Dalam penelitian ini peneliti 
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menggunakan instrumen penelitian sebagai berikut : 

1. Pedoman Observasi  

Pedoman observasi yaitu acuan yang digunakan untuk melakukan 

observasi pada objek yang akan di teliti yaitu bisa berbentuk pertanyaan 

yang tertulis, untuk objek yang akan di teliti siswa kelas 4 MIN 7 Blitar. 

Berikut adalah pedoman observasinya : 

Tabel 3.1 Kisi kisi Pedoman Observasi Awal 

Aspek Objek yang diamati No. 

Pertanyaan  

Pembelajaran 1) Guru menggunakan bahan ajar lembar 

kerja? 

1 

Metode 

pembelajaran 

1) Guru menggunakan lembar kerja seperti 

apa? 

2 

Penggunaan 

lembar kerja 

1) Apakah lembar kerja yang digunakan guru 

dapat menambah minat belajar siswa? 

2) Lembar kerja tersebut dapat 

mempengaruhi nilai belajar siswa? 

3) Lembar kerja tersebut dapat membuat 

siswa bersemangat dalam 

mengerjakannya? 

3,4,5, 

Respon siswa  1) Siswa menjadi tertarik dengan lembar 

kerja menggunakan media scrapbook 

tersebut? 

2) Siswa menjadi lebih aktif dengan adanya 

lembar kerja menggunakan media 

scrapbook tersebut? 

6,7 

Bahan ajar yang 

digunakan 

1) Lembar kerja menggunakan media 

scrapbook dapat mempengaruhi nilai 

siswa? 

2) Lembar kerja menggunakan media 

scrapbook membuat siswa menjadi 

semangat dalam mengerjakannya? 

8,9 

 

 

2. Pedoman Wawancara 

Selain observasi peneliti melakukan penelitiannya menggunakan metode 

wawancara, peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada guru 

wali kelas 4 dan juga siswa kelas 4, berikut pedoman wawancara yang 

dilakukan peneliti. 



40 

 

 

 

Tabel 3.2 Kisi kisi pedoman wawancara awal kepada guru   

No. Aspek Indikator 

1.  Lembar kerja Lembar kerja yang digunakan oleh guru 

2.  Pembelajaran Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

3.  Pembelajaran Karakteristik siswa kelas 4 

4.  Pembelajaran Fasilitas pembelajaran  

5.  Pembelajaran Kesulitan siswa dalam proses pembelajaran 

 
Tabel 3.3 Kisi kisi pedoman wawancara awal kepada siswa 

No. Aspek Indikator 

1.  Pembelajaran Kesulitan siswa dalam pembelajaran 

2.  Bahan ajar Lebih suka menggunakan bahan ajar yang bervariasi 

3.  Respon siswa Respon siswa dalam pembelajaran 

4.  Pembelajaran Pembelajaran yang di inginkan siswa 

5.  Bahan ajar Bahan ajar yang digunakan siswa 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan bertujuan untuk menyimpan data-data yang 

dilakukan pada saat observasi maupun proses penelitian. Dokumentasi bisa 

berbentuk foto, Video, catatan-catatan, dokumentasi ini dilakukan oleh 

peneliti pada saat melakukan observasi di MIN 7 Blitar dan juga pada saat 

uji Lembar kerja menggunakan media scrapbook dan bisa juga selama 

proses penelitian. 

4. Tes lembar kerja menggunakan media scrapbook 

Tes ini dilakukan pada akhir pembelajaran, yaitu peneliti 

menerapkan lembar kerja menggunakan scrapbook kepada siswa. tes ini 

dilakukan guna untuk mengujikan produk lembar kerja menggunakan media 

scrapbook apakah berhasil diterapkan kepada siswa, dan untuk mengetahui 

efektifitas lembar kerja menggunakan media scrapbook. Bentuk dari tes ini 

yaitu peneliti menggunakan lembar kerja menggunakan media scrapbook 

sebagai alat yang akan diujikan kepada siswa. 

5. Lembar angket 
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Lembar angket ada 2 yaitu angket validasi dan angket pengguna 

untuk angket validasi itu ditujukan kepada ahli materi dan ahli bahan ajar 

sedangkan untuk angket pengguna langsung diberikan kepada siswa kelas 4 

MIN 7 Blitar. Lembar angket sebagai berikut : 

a. Angket Validasi 

Angket validasi dilakukan kepada ahli materi dan ahli bahan ajar 

angket validasi bertujuan untuk uji validasi atau kelayakan sebelum diujikan 

kepada siswa pada angket validasi memiliki 4 kriteria yaitu sebagai berikut:  

Tabel 3.4 Skala Validasi  

Jenis Pertanyaan Skor Interval Skala 

Sangat Baik 4 

Baik 3 

Tidak Baik 2 

Sangat Tidak Baik 1 

Dalam memilih validator ahli materi dan ahli bahan ajar tidak asal-

asal memilih seseorang untuk menjadi validator, validator ahli materi dan 

ahli bahan ajar harus memiliki keahlian di bidang tersebut dan untuk 

pendidikan minimal S2 itu sudah menjadi kriteria validator materi dan 

bahan ajar. Berikut kriteria validator materi dan bahan ajar : 

Tabel 3.5 Kriteria Validator 

No 

 

Bidang Keahlian 

 

Kriteria Subjek Uji Coba 

Ahli 

1 

 

Validator Ahli Bahan 

Ajar 

1. Dosen yang mengajar 

jurusan PGSD 

2. Minimal pendidikan S2 

Subjek 1 

 

2  Validasi Ahli Materi 1. Mengajar mata kuliah 

tematik 

2. Minimal pendidikan S2 

Subjek 2 
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Tabel 3.6 kisi-kisi lebar validasi bahan ajar 

No Aspek Indikator Nomor 

Pertanyaan 

1 

 

 

Kriteria bahan ajar. 

 

 

1. Berbentuk seperti buku. 

2. Terdapat gambar-gambar. 

3. Memiliki ukuran persegi 

panjang. 

1,2,3 

 

 

2 Desain 

 

1. Desain menarik. 

2. Desain rapi. 

3. Desain ramah lingkungan. 

4,5,6 

3 Isi  1. Isi sesuai dengan materi. 

2. Soal-soal sesuai dengan 

materi. 

3. Gambar-gambar sesuai 

dengan materi 

7,8,9 

4 

 

 

Tampilan 

 

 

1. Keindahan bahan ajar 

2. Bahan ajar terlihat rapi 

3. Memiliki gambar-gambar 

yang menarik 

10,11,12 

5 

 

Penggunaan 

 

1. Penggunaan sesuai kebutuhan 

siswa 

2. Penggunaan bahan ajar tidak 

sulit 

3. Penggunaan bisa digunakan 

secara berulang – ulang 

13,14,15 

 

 

   

Tabel 3.7 kisi-kisi validator materi 

No Aspek Indikator Nomor 

Pertanyaan 

1 

 

 

Pembelajaran 

 

 

1. Pembuatan judul menarik. 

2. Lembar kerja mampu 

membuat siswa menjadi 

semangat dalam belajar. 

1,2 

 

 

2 

 

 

Isi Materi 

 

 

1. Kesesuaian materi dengan 

indikator, dan kompetensi 

dasar. 

2. Isi materi sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

3. Isi materi jelas dan runtut. 

3,4,5 

 

 

3 Kelengkapan materi 1. Materi sesuai dengan 

2.  kompetensi dasar. 

3. Materi bersifat runtut. 

6,7 

 

4 Umpan balik 

 

1. Lembar kerja dapat memberi 

pengalaman belajar kepada 

siswa. 

2. Siswa semangat dalam belajar 

dengan adanya lembar kerja 

ini. 

8,9 
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b. Angket Pengguna 

Angket pengguna ini bertujuan untuk mengetahui pendapat 

pengguna tentang lembar kerja tersebut, angket pengguna diberikan kepada 

siswa dan guru setelah penerapan Lembar Kerja Menggunakan Media 

Scrapbook, angket pengguna ini juga memiliki tujuan untuk pengembangan 

Lembar kerja menggunakan media scrapbook untuk menjadi lebih baik. 

Berikut kisi-kisi lembar angket pengguna. 

Tabel 3.8 kisi-kisi angket pengguna respon siswa 

No Aspek Indikator Nomor 

Pertanyaan 

1 

 

 

 

Penggunaan Lembar 

kerja menggunakan 

media scrapbook oleh 

siswa. 

 

 

1. Penggunaan lembar kerja 

mudah. 

2. Lembar kerja mudah dipahami 

oleh siswa. 

3. Lembar kerja tidak 

menyusahkan siswa. 

1,2,3 

 

 

 

2 

 

 

Reaksi siswa. 

 

 

 

 

1. Siswa merasa senang dengan 

adanya Lembar kerja 

menggunakan media 

scrapbook. 

2. Desain lembar kerja yang 

menarik. 

3. Siswa senang dengan adanya 

hal yang baru. 

4,5,6 

 

 

3 Tanggapan siswa 

dengan adanya 

Lembar kerja 

menggunakan media 

scrapbook 

menggunakan 

scrapbook. 

1. Lembar kerja menggunakan 

media scrapbook 

menggunakan scrapbook 

membuat siswa semangat 

dalam pembelajara 

2. Lebar kerja kelompok 

menggunakan scrapbook 

membantu siswa untuk hasil 

belajar yang lebih baik 

7,8 
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Tabel 3.9 kisi-kisi angket pengguna respon guru 

No  Aspek Indikator Nomor 

Pertanyaan 

1 

 

 

 

 

 

 

 Penggunaan 

Lembar kerja 

menggunakan 

media scrapbook. 

 

 

 

1. Lembar kerja 

menggunakan media 

scrapbook mudah 

digunakan. 

2. Lembar kerja 

menggunakan media 

scrapbook mudah 

diterapkan oleh guru 

lain dan tidak rumit. 

1,2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 Isi Lembar kerja 

menggunakan 

media scrapbook. 

 

 

 

1. Kesesuaian isi Lembar 

kerja menggunakan 

media scrapbook 

dengan materi 

pembelajaran. 

2. Isi Lembar kerja 

menggunakan media 

scrapbook sesuai 

dengan materi mata 

pelajaran pada tema 5  

pembelajaran 1. 

3,4 

 

 

 

 

 

3  Kualitas lembar 

kerja 

menggunakan 

media scrapbook. 

1. Lembar kerja 

menggunakan media 

scrapbook bisa 

membantu guru.. 

2. Mudah untuk 

digunakan  

3. Lembar kerja 

menggunakan media 

scrapbook praktis dan 

tidak membahayakan. 

4. Siswa aktif dalam 

mengerjakannya. 

5,6,7,8 

 

Untuk menghitung hasil nilai presentase respon pengguna dapat dihitung 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

P   : angka presentase  

f    : Jumlah Skor diperoleh 

N  : jumlah Skor maksimal 

𝑃 =
   f   

N
𝑥 100% 
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pengembangan lembar kerja menggunakan media 

scrapbook sebagai berikut. 

1. Analisis data kuantitatif 

Analisis data kuantitatif digunakan untuk mengetahui kelayakan Lembar 

kerja menggunakan media scrapbook melalui analisis dari data validasi 

angket dan angket respon. Sedangkan untuk mengetahui efektivitas Lembar 

kerja menggunakan media scrapbook dapat di ambil dari hasil belajar siswa 

setelah penerapan Lembar kerja menggunakan media scrapbook. 

a. Analisis data angket validasi ahli dan respon pengguna 

Pengembangan lembar kerja menggunakan scrapbook ini sebelum 

dilakukan uji coba kepada peserta didik perlu di lakukan uji validasi 

kepada para ahli dalam bidang bahan ajar khususnya Lembar kerja 

menggunakan media scrapbook, guna untuk mendapatkan produk yang 

maksimal dan sesuai dengaen materi apa yang akan di ajarkan.  

Dalam angket validasi materi lebih relevan menggunakan rating scale, 

Karena dalam penggunaan rating scale tidak terbatas untuk mengukur 

responden. Dalam penelitian pengembangan lembar kerja menggunakan 

scrapbook pada penelitian ini angket validasi ahli materi menggunakan 

rating scale. Pada skala rating scale terdiri 4 kriteria sebagai berikut 

(Sugiyono, 2015 : 94) 

Tabel 3.10 rating scale validasi ahli 

No Score  Keterangan  

1 Score 4 Sangat baik, sangat setuju  

2 Score 3 Baik, cukup setuju  
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3 Score 2 Kurang baik, kurang setuju  

4 Score 1 Sangat kurang baik, tidak setuju  

 

Menurut (Siti Muriati, 2013 : 52) Data yang telah dikumpulkan pada 

lembar validasi angket uji coba pada dasarnya merupakan data kualitatif, 

karena setiap poin pernyataan dibagi ke dalam kategori tidak baik, kurang 

baik, baik, dan sangat baik. Data terlebih dahulu diubah kedalam data 

kuantitatif sesuai dengan bobot skor. Pengubahan dilakukan dengan rumus 

sebagai berikut : 

 

 

 

Keterangan : 

P   : Menyatakan presentase penilaian 

∑    : Seluruh skor jawaban angket 

n    : Skor Maximal 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah analisis data 

deskriptif kuantitatif, digunakan untuk mengolah data dari hasil validasi 

ahli materi, berupa masukan saran serta kritik perbaikan yang terdapat 

pada angket instrumen validasi dan analisis statistik deskriptif kualitatif 

yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dalam bentuk 

analisis presentase. Data hasil penilaian terhadap bahan ajar yang 

dikembangkan dianalisis secara deskriptif, penentuan kriteria kelayakan 

dan revisi produk pada tabel 7 berikut ini. 

 

 

 

 

𝑝 =
   ∑(𝑆𝑒𝑙𝑢𝑟ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑒𝑡)   

𝑛 (𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙)
𝑥 100% 
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Tabel 3.11 Kriteria validasi ahli 

No Tingkat 

Pencapaian 

Tingkat Validitas 

1 80%-100% Sangat valid atau dapat 

digunakan tanpa revisi 

2 61%-80% Valid atau dapat digunakan 

namun perlu revisi kecil 

3 41%-60% Kurang valid, disarankan 

tidak dipergunakan 

4 21%-40% Tidak valid, disarankan tidak 

dipergunakan karena perlu 

revisi besar 

Sumber (Siti Muriati, 2013:52) 

b. Analisis data tes lembar kerja menggunakan media scrapbook 

Untuk mengetahui efektivitas media dapat diketahui dengan 

melakukan analisis data dari prestasi hasil pretest dan posttest siswa 

sebelum dan setelah penggunaan produk pengembangan media. Uji 

efektivitas ini dilihat dengan membandingkan hasil belajar siswa berupa 

nilai pretest dan posttest tidak menggunakan dan menggunakan lembar 

kerja menggunakan media scrapbook. Kegiatan uji efektivitas ini 

dilakukan menggunakan rancangan one group pretest-postest design, 

sebagai berikut : 

 

   

  Keterangan  :  

 Variabel terkait  : Hasil belajar siswa  

 O1  : Skor Pretest 

 O2  : Skor Postest 

 X  : Menggunakan lembar kerja scrapbook  

Untuk menghitung hasil nilai pretest dan postest siswa dapat dihitung 

dengan rumus sebagai berikut : 

O1   X O2 
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Keterangan : 

P   : angka presentase  

f    : frekuensi yang sedang dicari    

presentasenya 

N  : jumlah frekuensi  

 Setelah dilakukan penghitungan efektifitas Lembar kerja 

menggunakan media scrapbook maka dapat di jabarkan dalam tabel 

kriteria efektifitas oleh arikunto (dalam sfrudin, 2016:32) sebagai berikut. 

Tabel 3.12 Kriteria efektifitas 

Presentase Nilai Kriteria 

86% - 100% Sangat Baik 

75% - 85% Baik 

60% - 74% Cukup 

≤ 59% Kurang 

 

 Pada tabel diatas dapat di jelaskan bahwa lembar kerja 

menggunakan media scrapbook ini dapat dikatakan memenuhi kriteria 

efektifitas jika nilai siwa kelas 4 MIN 7 Blitar berada di presentase ≥75%. 

Semakin banyak siswa kelas 4 yang mendapatkan nilai presentase ≥75% 

maka lembar kerja menggunakan media scrapbook ini semakin efektifitas. 

Dan sebaliknya jika nilai presentase ≤ 75% maka Lembar kerja 

menggunakan media scrapbook belum dikatakan efektifitas. 

2. Analisis data Kualitatif 

Analisis kualitatif di ambil dari hasil observasi yang dilakukan pada kelas 

4 di MIN 7 Blitar. Observasi ini dilakukan dengan wawancara secara 

langsung kepada objek yang akan di teliti yaitu secara langsung melakukan 

𝑃 =
   f   

N
𝑥 100% 
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wawancara kepada guru wali kelas 4 dan juga langsung kepada siswa kelas 

4. Tidak hanya itu peneliti juga melakukan bantuan dari ahli materi dan ahli 

lembar kerja, bertujuan untuk mendapatkan produk lembar kerja 

menggunakan media scrapbook yang di inginkan dan bisa berhasil ketika 

diterapkan kepada peserta didik. Adapun teknik pengumpulan data sebagai 

berikut: 

a. Pengumpulan Data 

Pada tahap pengumpulan data peneliti memperoleh data dengan tahap 

wawancara, wawancara dilakukan secara langsung kepada guru wali kelas 

4 dan juga siswa kelas 4. Dan juga dengan bantuan ahli materi dan ahli 

lembar kerja untuk memperoleh hasil produk yang sempurna dan lebih baik. 

Hasil wawancara tersebut yaitu meliputi proses pembelajaran lembar kerja 

yang digunakan, fasilitas sekolah, serta karakteristik siswa kelas 4 MIN 7 

Blitar. 

b. Reduksi Data 

Reduksi data disini yaitu untuk memilah data mana yang digunakan, jadi 

memilah atau merangkum datang yang akan digunakan dan yang di 

butuhkan saja, jika data yang tidak dibutuhkan tidak usah dimasukan atau 

tidak perlu dipakai. 

c.  Penyajian data  

Data yang sudah ada akan disajikan dalam bentuk deskriptif, isi dari 

deskriptif tersebut yaitu mengenai hasil dari rangkuman data observasi yang 

sudah dilakukan untuk mencapai produk Lembar kerja menggunakan media 

scrapbook dan diminati banyak siswa. 


